
 
Zasady oceniania z przyrody 

 
 Informacje o postępach ucznia gromadzone są w e-dzienniku.  

Uczeń otrzymuje oceny, którym przyporządkowane są odpowiednie wagi za:  

- sprawdziany, testy – 100%  

- odpowiedź ustna, kartkówka – 75%  

- zadanie domowe – 50%  

- aktywność na lekcji – 75%  

- inne formy aktywności (np. projekt, warsztaty, prace dodatkowe) 70%  

- osiągnięcia w konkursach: szkolnych – 75%, międzyszkolnych – 100%, wojewódzkich – 100%  

 

Średnie zakresy na poszczególne oceny semestralne i roczne wynoszą odpowiednio: 5,6-6,0-celująca, 

5,59-4,6 –bardzo dobra, 4,59-3,6 –dobra, 2,6-3,59 – dostateczna, 2,59-1,6 – dopuszczająca, 1,0 – 1,59 

–niedostateczna.  

Wystawiając ocenę semestralną i roczną, nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną, ale też wkład 

pracy, zaangażowanie ucznia i jego możliwości intelektualne. 

 
 W trakcie semestru uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny  

- ocenę za bieżące opanowanie wiadomości i umiejętności (odpowiedź ustna lub kartkówka) – 1 ocena  

- za prace klasowe (prace pisemne obejmujące materiał co najmniej jednego działu) – 1 ocena  

- wykonywanie zadań domowych – 1 ocena  

 

Prace pisemne przekazywane są uczniom bezpośrednio po ich ocenie, a rodzicom są one udostępniane 

na spotkaniach wywiadowczych i konsultacjach indywidualnych.  

Uczniowie nieobecni w dniu pisania pracy pisemnej są zobowiązani do jej napisania w terminie 

ustalonym z nauczycielem.  

Termin poprawy ocen nie może przekraczać dwóch tygodni od otrzymania stopnia (wyjątek stanowią 

dłuższe usprawiedliwione nieobecności ucznia – wówczas nauczyciel może wyrazić zgodę na 

wydłużenie terminu).  

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy 

 

 Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 1 raz, a braku zadania 2 razy w ciągu półrocza. Jest 

to odnotowane w dzienniku. Nieprzygotowanie i brak zadania powinno być zgłaszane na początku 

lekcji, bezpośrednio po sprawdzaniu listy obecności. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów 

pisemnych i zapowiedzianych kartkówek. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie i nie zgłoszone braki zadań ocenę niedostateczną.  

Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą krótkich kartkówek (pisemnych 

form sprawdzania wiedzy nie dłuższych niż 15 minut trwania lekcji) podczas każdej lekcji. Kartkówki 

nie muszą być zapowiadane.  

Uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki w zapisie i wiadomościach oraz odrobić pracę domową, jeśli 

był nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę nieobecności.  

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub uczeń, który otrzymał 

niedostateczną ocenę semestralną ma obowiązek zaliczyć semestr we wskazanym terminie. 

 
 WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD USTALONYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH SA 

SZCZEGÓŁOWO OPISANE W STATUCIE SZKOŁY 

 

 

 



 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej,  

• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych,  

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk przyrodniczych,  

• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 

• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  

• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk przyrodniczych i wykorzystuje je 

 w praktyce,  

• uogólnia i wyciąga wnioski,  

• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,  

• rozwiązuje nietypowe zadania,  

• dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka,  

• potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment przyrodniczy, przeanalizować wyniki, wyciągnąć 

wnioski, wskazać źródła błędów,  

• sprawnie posługuje się planem, mapą i przyrządami, np. kompasem,  

• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  

• sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (mogą 

wystąpić nieznaczne braki),  

• rozumie pojęcia przyrodnicze i nimi operuje,  

• sporządza wykresy,  

• posługuje się planem, mapą i przyrządami, np. kompasem z niewielką pomocą nauczyciela,  

• rozumie i opisuje przemiany w przyrodzie,  

• zna i wyznacza kierunki geograficzne, 

• potrafi zaprojektować proste doświadczenia,  

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

(występują tu jednak braki),  

• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

• opisuje proste zjawiska przyrodnicze,  

• zna kierunki geograficzne,  

• odróżnia plan od mapy,  

• podaje składniki przyrody,  

• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,  

• sprostał wymaganiom na niższą ocenę. 

 

 e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach zawarte w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

• zna podstawowe pojęcia przyrodnicze, ,  

• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,  

• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  



• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

  

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,  

• nie zna podstawowych pojęć przyrodniczych,  

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, 

nawet z pomocą nauczyciela.  

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny uwzględniające materiał programowy danej 

klasy znajdują się do wglądu u nauczyciela uczącego chemii. 

 

 

 

  

 

 


